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İlimiz İlçe Milftiiliiklerinde 20|9-2020 Eğitim Öğretim yılı Giiz döneminde ihtiyaç duyulan Kur'an
kurslannda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek ilzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kurarı Eğitim
ve Ö$etimine Yönelik Kuıslar ile Öğenci Yurt ve Pansiyonlan Yönergesi ile Vaizlik, KuCan
Kursu Ö$eticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolanna Atama ve Bu Kadroların
Basamaklannda Yiikselme Yöneuneliğinin 9. ve 18. Maddeleri ile Başkanlığımızın 0910912016
tarihli ve 44009, |810512017 tarihli ve E.35458 ile 17l08l20l8 tarihli ve E.l l3759 sayılı yazılan ve
ekleri gereğince geçici (BAYAN) Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü srnavı yapılacakiır.

SINAVA KATILMAK iSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunımun 48'inci Maddesinde belirtilen şartlan taşımak,
2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b)

bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartınr taşımak,
3) İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim diDeyine sahip olmak,
4) Kur'aıı kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5) 2018 yıh IGSS (DHBT)'den en az 60 puarı almış olmak.
6) 20l8 yılı KPSS (DHBT) puaru 60 ve iDeri alaıı yeterli sayıda miiracaatçı bulunmadı$ takdirde,
2018 yılı I(PSS (DHBT)'ye girmiş ve hesaplanabilir puana sahip olmak,
7) 4-6 Yaş grubu Kur'an kuıslan için; 3'iincü maddede belirtilen dini öğrenim diizeylerinden
birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017
taıihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğtimi alanyla ilgili 296 saat ve iDeri
belge veya sertifikaya sahip olmak veya |9.01.20|7 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk
gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve iizeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
8) Başkanlığmızın |7/08120|8 tarihli ve E.1l3759 sayılı 2018-20l9 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an
Kurslan Uygulama Esasları yazısının 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen
Kur'arı Kurslan Maddesinde belirtilen şartlardan birini taşıyor olmak.

U MADDEDE BELİRTİLEN DETAYLIBh, EKiLDE, EKTE GÖs TiR
9) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48" inci Maddesinin 8. bendindeki Güvenlik
Soruşturması ve/veya aşiv araştırması yapılmış ve olumlu sonuclanmıs olmak.

BASVURU İCİN GEREKLİ BELGELER
1 _ Dilekçe,
2- T.C. kimlik no'lu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- En son öğenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,
4- 2018 ylı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5- Varsa hafızlık belgesi fotokopisi; 4-6 yaş grubu için diplom4 belge veya sertifika fotokopisi.

BASVURU. SINAV. GÖREVLENDİRME İsLEMLERi VE DİĞER rıusus LAR
1) Başvuru şartlannr taşıyan adaylar en geç 05/08/20l9.Pazartesi mesai bitimine kadar dilekçeleri
ve KPSS (DHBT) sonuç belgeleri ile görev ılmak istedikleri İlce Müftlllüğltne müracııt
dg§§E@E.Her aday sadece bir İlçe Miifttilüğüne müracaat edebilir.(ya normal Eğitim-Öğretime
ya da 4-6yaş gurubuna) birden fazla İlçeye miiıracaat edenlerin miiracaatlan iptal edilip sınıü?q,ır,ğ i
almmayacaklardır

:24724519 -902.03l
: sınav İlanı
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2) Sınav;

a- Merkezefendi İlçe Müftülüğü için başıuranlann sözlü mülakatlan; 06/08120|9 Salı günü
saat l3:30'd4

b- Pamukkale İlçe Müftiilüğü için başvuranlann sözlü mülakatl arı: 07 l08l20l9 Çarşamba giinü
saat l3:30'da,

c- Diğer taşra İlçe Müftülilklerimize başvuranlann sözlü miilakatlan; O8l08l2O|9 Perşembe
gilnü saat 13:30'da Pamukkak İlçesi Hamzabey (Gürcan) Camiinde yapılacaktır. Sınav sonuçlan
heı ilçenin internet sitesinden velveya İlimiz Müftülüğü httos://denizli.divanet.gov.tr intemet
adresi "duüıuular' böllimiinde iIan edilecektir.
3) Her aday miiracaat etrniş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması miiracaat
etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.(Milıacaat ettiği İlçeye yerleştirilememesi durumunda, talep
etmesi halinde ihtiyaç duyulan başka bir ilçede görevlendirilebilecektir.)
4) Görevlendirmeler, öncelikle 2018 yh KPSS (DHBT)'den puanr 60 ve iizeri olup sözlü sınav
sonucu başanlı olan adaylar arasından en yüksek puaıı alandaıı başlamak suretiyle, sözlü sınav
prıan esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyıcı 2018 yılı KPSS (DHBT) puını 60 ve
iizeri olup sözlü srnav sonucu bışınlı olan adaylarlı karşılınmamısı hılinde; 2018 yılı KPSS
(DHBT) puanı 60'ın alnnda olup sözlü sıncw sonücıı başarılı olan adaylar aı.asından en yüksek
pımn alandan başlamak sureliyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapıIacaldır. Sözlü sınav
puanlannın eşit olması halinde sırasıyla öğrenim diizeyi yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana,
doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
5) Sınav ve görevlendirme stiresince İl ve İlçe Müftülüklerimizin intemet sitelerinden yapılacak tiim
duyurular tebligat sayılacaktır.
6) Sınav öncesi, sonııısı ve görevlendirme siirecindeki işlemlerde gerçeğe aykın belge verdiği ya da
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavlan geçersiz sayılacağı gibi
yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardaıı tazırıin edileceitir.
7) Bu duyurudaki şartlaı, bu sınav için geçerlidir.
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetrneliği, Vaizlik,
Kur'an Kursu Ögreticiligi, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolanna Atana ve Bu
Kadroların Kariyer Basamaklannda Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanhğı Sınav
Yönetrneliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci
Yurt ve Pansiyonlan Yönergesi hiikümleri geçerlidir.

NOT: Sınav ilanında ver ılmavan ancak 2019-2020 vl Eğitim-öğretim vılı icin Divanet İşlerilt
Bıskanlrfumız tarafından veni bit Talinıt esi halind buTe. ılimıt dı değerlendirilmeve
alınıcıkhr.

SINAV KONULARI

Kur'anı Kerim, Ezber ve tecvit kuralları ile Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahl6k konulan),

iLETİŞİM

SırakapıtarMah. l5E2 Sk.No: l8. Merkezefendi/DENİZlİ Telefon: (0 258) 24l 06 38 Dahili No : (l23)

iLANEN DUYURULUR.

Hasan Hilseyin P AB
il Müftilsü V.

sırakaP|laİ lvlh. l582 Sok.No:l8 200lo/DENİzLi Aynntllı Bilgi için: ll Müftü Yaİdlmcısı Hasaı Hüs€yin PALABIYIK
Telefon:(O ) 25E 24l E377 (pbx) Faks:24?09l4 e-posta: denizli@diyanet.gov.tr
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2) l6Yaş Gınlıu O$,mcihrt Yöıelik Diı E$tiıui \ıeıilen lün'ın Kuıılııı

], Kıu'aıı Kıu$an Ö$etını Pıogaıııı t4-0 Yış (jıııbıı). teşit edileıı hnıeıleıe ([KJi

ıı,ıgıııi suuf ı,e hıuslarü apiacaktıı. Beliııiloı şaıılam uyg,n olıııyaiı uıekaıı]aıda kıui

iıçüııa,vncaltıu.

]. 0[ıılıiucesiiizele5tuı huıııııluıııda 4-5 yış $ıb,Jkııırs ıçıJıuaycalıu.

j, {5 yaş gıüu huslaı,ııda pıcgnıııdı btliıtileıı dus gıntinin iizerire çı[rlııinı,ncı[rtıı,,

hogaıu geıeği öiıetıcilmıü $inliii 6 (altı). haftalk j0 saaüı iizuiııde Ceıs

yıpnıi,ecıLfu,|yapfuilmayıcıltıı.'ıielıleı [al,ıı ;uasııda kouıı hıılİxıü

lıilgileııdudaehiı.

1. Fuiki oıtaını uı,gıın. ögeuci salısıııııı yetuli olınaı dununııııda 4-6 yaş gıüu suııilaı

ayu yaştiıki ögeucluden olışnuıılacahıı,

5. {5yaş.uubu[ıırslaııııda suu:'uıtıcuduııuı l8öğnıciyippııeıııesitaısiıt edilu.

6, {fyaşgıüuhusltııdaal,ıuöpucigıbıuıa.Kıu'aııKıuslaııOğ,ttiıuPmgaıuH-6

yai pııbu). teııel ve eli ögetiıu pıngnııılaıı ıı,vgıılzuatilecekliı,

]. ]01$-]019 eğıtııu-öğıeriıııyıluıda 1-6,vaş gııbu hnsluııda goın alacak ö$eticileıde

aılıuacakşanlaı aşağıda belinilııııştu, Bı: ıtibaı,la:

a] 09-j2 E!ü 1ül j lı,Iaııisa E$uıı lı,{eıtui.

b) l 
j-:1 A$stos 20 la AffoıılıııalıisaılSaııdılilı.

c) ]4-]E l"ta.vıs ]0l5 A[nıiıaıılıisaf§adıliiı

ö i4 Ağıstoı-4 E),lill 2015 taı:hleıiııde Rft Eğithıı hledıezi'ııde diizeduıeı

:eniııuleıt kntüp lıiznet içi e$iıı srıtiiiasıııa sııhiı ıılaıla;

söığ\leldhilecekdı, Bıı kapsaııdtıki peımıeliı yeteıli sa,vıda oliııaıınv

dıııunııuü Kuı'an Lılsıı Ogreticisi olıııa 1,etu{iğine salıip olııp iışağıdakişanlaıı
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Diıı Kilnut Te .Alıtat Bilsisi Ölremıeıliği ıııenurıı

Senifılııı,,lnu,s biriı:ııe lıelgesi ;aı,tı
araüııılz

Sıırf öğ,auıaüğ mezrıııı

Ohıl Öucesi Ö$,etı,ııenüği uıezruıtı

Ç'ocıılı Gelişinıi (öu liransj rıeaıtnı
\-Iıslelı üsesi çocıılı çlişiıııi bölılınü ıııeaıttı
Ytrı&lıt,ıda belit,titen dtpıomRlaı,dnn birİnt sahip olmnlnu:
İlalıilat ühJıesi ıneaınu Seıtifi}ia./lııı,s bitinııe

amüı,
[ıelee5i !al1l

ilahil,at öu lisaus ııeauıı
İııauı-lıatip lisesi ıuezruııı

ıaşı_ınııJar a da grörev ı,erilebi.lecekıiı,

e) Balısi geçet setifika ı,e Lıııs biüırıe belgesi olaı,ak ]0.01.2017 taıiNi E.5']]
snyılı yaz ilĞ l9.01,2Cl7 tafihi!ıdğu öııce aluıar: kıu i l:tlgelöıi geşeıli olırakla
birlikte i,azı )ra},ıDJaııüıadaıı öırce lıusa kayıt 1npnııp l).0l.]0l? ıarilıteır ıoıun

çocuk gelişiııi te e$ıiııü alaııuıda eu az 396 saaIlik seıTifha ılaılaııı tıelgeleı,i .le
kabnl edilecekriı,-

İ) Hayaı Bolıı Ögğuıe Geııel \Itldltrllı$ı raıafiİıdan lıazulaıraı. isiııüeı,i \:e iüĞlcıi
aşağ:da beliıtileu belge ı"e serıifikalaf knbııl edilecekü,.

g) 4-6 yaş gılıbıuıı ögğtici gölel,lerıdiınıeıeıinde eEitiıu dilze}lĞıi diİliatt aluıaı,ık

ltlz }ı1ze eĞrtiü J-olu ile senifika alaır]aıa öııcelü r,eıilece}ıit.
§.20rS],ıırİıda=+,Bsözleşııığliolarakararraıı.+-6}nşs5,ubrıtr,tu§ıarda_sü,erleudirilenlisnu*

ıııezıııüan. I eğiriıı!-ti_ğfetiııı döneıuinde setifrtalaıl olıuasa dalıi ,1-6 3,aş E,tılıı
kınslarda göıeve başlal,acal,ılaıdu. söz koıl§lı belgeleıiıi ise eıı geç 0+.0].]0ı9
ıaıilıiıie tadar alaceklmdu. Nliifiilliilıleı,iııü koııtr ile ilgili geıekli çitltiııaları
ytıpaı:a LlııırJu,.
(Okıl Öıcesi Çoct* Gelişiıü Te Eğitiııf Krrıs Progııııı (j80 sıat)'ıuu dıınuıılıııası
Iııınısıı ] 'i.05 30I S ıarilıL l,c L.6l.+6§ sa,lılı yza ilc uıitfrt-tliftlcıinüe bildiı,ilııişti -\1,ıu
lıusrıs 0].ö8.]0I8 taıü,ı,e E.l04]54 sa}ü },azıda da lıatl,htt]tıuş i,e J-6 yaş ktıı,siaırıa
.l,D sözlcşıuu:li o]ornk 20l81,ıJrıda aıaınıı öğcticiloiıuizJcıı diploıırı. icıtiiilio }-a diı

Lıus birinue belcesitıe sılıip o!:uayaılıııtı ğu geç ]0l8-2Cl9 eğirurıöğeıiın },ılu»rı 1.

dğrıeıuinin scııruıa kıdnr tıel_eeleriıü aluıalııı gerelıiği beliniluıişti. Bıurıuı]a biılil;te
lıızı illerde İnlk egititıı ıırertezlaiıde lousrr §erec<k öğreıuıeıılğuı yete::li ;ı}r.,lı

sERrfu hi{/IrLRs BiTht,vIE IIELGESİ stTIsİ
Çocıılt Gelişiıui ı,e Eğitiuü -\Jaıı / Olşıl Öıcesi Çocıü< Gelişinü fĞ Eğiıiıııi Kııı5
Pıograııu

Çooık Gelişinıi ı,e Eğiıiıni ,' F.rlien Çocı*hık Eğiriıııi Eleıııanı \fcırllileı, Pıneı,arıiı
(Yeıcıliğe Dayalı) (Taıilı suurlıuıası 1,ukııu.)

.i80 Saat

]]6s saaİ

Çocıü Gclişiıni re Eğıiını i Cocıık Bakııı Eleıııaıı Nfodiüeı hoşııııu (l'eler]iğe
Dayılü (Taıilı suıılaıııısı yoktu.)

20.1ı) Sııaı

Çocıü Gel§iıü l,e Eğiriıni i Öztl E$ıinı Eleıııaru \,İodder Prosmuu (Tereı,ligr

Pıogaııu) (Tarih suıılnııası yoknu.)
:]6+ Srıal
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olıı[ııjıasr l,e hlıslaruı Eyliil 2018 iıibaıiyie açılabileceğiue yöuelilı değeılentliııııeleı,.

ıutlftiiliikleriıuiz tarafuidau Başkaü$uuza ulaşıırüıuşıu. Bu nedeııle balısi geçeu

kouıry,la ilgili öğretıueu yeteısizliğıi yaşaııau i]leıde hus lıelgesi alıııa siiı,esiııiu -j.

döuenüı başlaıua rarihiıe kadaı, (04.0],2019) ruatılıı,ıası kaınır alııııuştıı.)
9. İl.jilce uıtlftiiltikleıi ıııalıalliııde _vapacalılaır lıizııer içi eğitiııileIi Geııel

\Iiidiirlitğiiıntiziln 29.0j.2018 ıaıilı re E.3Sj8? salü 1,azısı ile beliıtileıı ıılgrüarrıa
yöıııeıııleıi kapsanııda gerçekleştireceklerdi,.

t0. PDR öğenııeııleriıiı göı,ev aldığı illerde. -1-6 yaş grılıu kıuslaıında ilıti.vaç tılıuısı
haliııde ö$eticiıin ıalebi. ilgili uıitftiintiıı de oualı ile PDR öğı,enııeııi ıelıl,»eılik

yapabilecekir.

1l. 1-6 pş 3ırıbu Lruslaıııa 1,aıüıucı persoırel ],a da lriaııetli o]aıak alıııacak kişiieıiu

Başkaıüğııııızuı huıuırsal ııiıeliğ,iıe u1,_auiı*lan te ögıreuci 1ns gırııbıııiruı

özel[k]eıine göıe clırraıabilıııeleri göz önilude nıhılıııa]ıdu,.

12. .l.6 1zş gırbu krırslııırııızda çocıılilaruı kırtasi.ve. geıel teıuizliiı, be,sleıune ı,e diğeı
lıiznretleri içiıı hus aile biı,liği aıacılığıyla relilerden alıuacak aylıft {ioet. ı,esııri okııl
öucesi kıınuıüan iicıetleıi lıakkıuda ki İ1 \{illi Eğiliııı \{tidiiılii$i İI ücrct Tespit

Koıuisyouıuıca beliı{eueu ücretin üstünde tutulamnz.
l-i. Eğitiııı_öğretiıD ilateı}ali olaıak Başkauiğııuzca llcıetsiz olaıak göıderilecek olaı

"Kıu'tıı Kıuslan Ögttici Kitabı I-II" ile "Ktu'aır Kruslaır Etkinlik Kitabı I-I['
trıüau.ılacalıu. Kitaplıı
lıttp:/Aııııı2.di},an€t.go\,.h,lEgitiınHizmetleıiGeueL\,iuduı,lugrıiSıyfılar.&Iıteıl,n
ller.ırspı ıvelı ıılresiıırleu de iutliıilebilecektir. Diğer ,vaıdıuıcı ıuaterl'alleı, i;e

Tiırki_ve Di.ı,aıet \ia\:fi 'ndan teırıiı edi.lebilecektir.

1-t. BaşkaıJrğuıuzca 4-6 1,nş gırıbu ö$,eıcileriu eğiüırö$,etiı» thaliyetleıiııde Lııllaıılıuai
tizeıe dini içeffi şaı,kılm lıazulauuuş olııp lnı şarkılaı Başkaıılığuıuzuı

tıttp:-4kurs.dil,ıınet.go,ı..try'ınultlmedl-aa/2/snı,kilar.lıtınl ıveb adıesİııdeıı İıÜıİlerek

kıüaıulabilecektiı,.
t 5, Öğreıicileıiıuiz \{EB okııl öırcesi eğitiııü kapsaoıında hazu,lana ye pro$atrrür nlııaç \'ğ

kazaııı]anıa u_vgnıu ıırateı_va lleıdeu de yaıarlanabileceklerd:ir.

16. Öğeticiler. Başkaıtığrıız tarat]udaı tavsiye ediiıueıuiş ya da bağh bulıuıdıüları
\iitftiilii$lıı oııayı olınal,aı (öğreticiııiıı kaıdi lıaan{adığı ıııateışal lıadç) hİç bİ' 1'a_vuıı

kıusta bıılrnıdıu:ıa,vac aktu.
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